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Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV

Készült: A 2012. április 25-én 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme

Jelen vannak: 
Somogyi Balázs polgármester, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Ujfalusi Pál, Kovács 
Ferenc, Szilasy László, Szőke Imre Andor képviselő-testületi tagok

Dr. Lakos László jegyző 

Somogyi Balázs polgármester
Köszöntöm a képviselő-testület  tagjait,  megállapítom, hogy az ülés határozatképes,  mivel hét fő 
testületi tag jelen van. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Kovács Ferenc és Ujfalusi Pál 
testületi tagok személyére. 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 7 igen szavazattal, 0 
nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta.

Somogyi Balázs polgármester
A kiküldött meghívóhoz képest két napirendi ponttal bővül a napirend. Hetedik napirendi pont a 
háziorvosi szolgálattal kapcsolatos döntéshozatal, nyolcadik napirendi pont a 2011. évi költségvetés 
módosításáról  szóló  rendelet  elfogadása.  Aki  a  módosított  napirendet  elfogadja,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal  és  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

29/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  módosított 
napirendet az alábbiak szerint.

NAPIREND

1. Beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Perkátai  Körzeti 

Megbízottak 2011. évben végzett munkájáról

2. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről

3. A temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati 

rendelet módosítása

4. Az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól 

szóló 6/2007. (IV. 04.) számú rendelet módosítása

5. A Perkátáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása

6. Értékelés az Önkormányzat 2011. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
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7. A háziorvosi szolgálat ellátásával kapcsolatos döntéshozatal

8. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet 

elfogadása

9. Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének  végrehajtásáról 

szóló rendelet megtárgyalása

10. Földhasználati  Jogot  Létesítő  Megállapodás  elfogadása  az  Adonyi  Regionális 

Hulladéklerakó üzemeltetésére vonatkozóan

11. Egyebek

Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester

I. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Első napirendi pontunk beszámoló a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Perkátai 
Körzeti  Megbízottak  2011.  évben  végzett  munkájáról.  Köszöntöm  dr.  Mák  Attila  r.  alezredes 
őrsparancsnokot, illetve a perkátai KMB-s kollegákat. Átadom a szót parancsnok úrnak. 

Dr. Mák Attila r. alezredes Őrsparancsnok
Köszönetet szeretnék mondani két esetben. Az egyik az Önkormányzat felé szól, hiszen példátlan 
az  az  együttműködés,  ami  a  rendőrség  és  az  Önkormányzat  között  körvonalazódik  az  utóbbi 
években.  Szükség  volt  a  fiatal  kollegák  lakhatásának  megoldására,  ebben  partner  volt  az 
Önkormányzat. A másik dolog az, hogy a polgárőrség és a rendőrség az utóbbi években remekül 
dolgoznak együtt. Ennek az együttműködésnek volt az eredménye az egyik elfogásunk is, miszerint 
az egyik notórius betörőcsapatot sikerült elfogni és 38 rendbeli betöréses lopással meggyanúsítani. 

Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. A mai napon a Dunaújvárosi Hírlapban jelent megy egy cikk a 2011. december 21-i 
képviselő-testületi  ülésen  történtekről.  Az  Ügyészség  megszüntette  az  eljárást  L.  F.  perkátai 
lakossal  szemben  bizonyítékok  hiányában.  Az  újságban  nyilatkoztam,  hogy  ha  Magyarország 
jogalkalmazó szervei nem találtak ebben az ügyben megfelelő bizonyítékot, akkor nyílván nekem 
sem lett volna érdemes magánváddal tovább vinni egy ilyen ügyet. 
Számtalan olyan eset van az önkormányzattal szemben, amelyben névtelen személyek feljelentik az 
önkormányzatot  különböző  ügyekben.  Általában  nem  az  önkormányzatot,  intézményvezetőt, 
jegyzőt,  polgármestert  nevezik meg,  hanem ismeretlen tettest.  2010-ben P.T. hivatali  munkatárs 
jelentette fel az önkormányzatot, azóta nincs az önkormányzattal szemben semmilyen fejlemény. 
Mivel  ismeretlen  tettes  ellen  tették  a  feljelentést,  ezért  az  ügy  jelenlegi  állásáról  nem  tudunk 
tájékoztatást kapni. Ebben kértem kapitány úr segítségét, hogy tájékoztasson minket. Nem értjük, 
hogy  az  ügykezelés  hogy  történik,  hiszen  a  Sárbogárdi  Rendőrkapitányság,  a  Veszprémi 
Rendőrkapitányság  nyomoz  az  önkormányzat  ellen.  Abban kérnénk a segítségüket,  hogy ha  az 
önkormányzat elleni eljárások lezárulnak, akkor tájékoztassanak minket.

Dr. Mák Attila r. alezredes Őrsparancsnok
Nem volt tudomásom ezekről az eljárásokról, de a büntetőeljárás kötelezően előírja, hogy másik 
rendőrkapitányság  folytassa  le  az  eljárást,  amennyiben  a  büntető  eljárás  szerinti  kizárás  esete 
merülhet  fel.  Az,  hogy  miért  Veszprém Megyében  vannak  az  eljárások,  azt  nem tudom,  mert 
általában  a  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság  és  a  Sárbogárdi  Rendőrkapitányság  szokott 
kijelölve lenni. Azt tanácsolom, hogy rendőrkapitány úr felé írásban tegyék fel a kérdéseiket. Ő fog 
tudni válaszolni az eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre.
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Somogyi Balázs polgármester
Köszönöm. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szőke Imre Andor képviselő
Tájékoztatom a képviselő-testületet és a rendőrség helyi képviselőit, hogy azért a Veszprém Megyei 
Rendőrkapitányság  van  kijelölve,  mert  a  Teve  utcai  rendőrkapitányság  bűnügyi  osztályvezető 
helyettese  Veszprém  megyét  jelölte  ki  annak  a  feljelentésnek  a  kapcsán,  amit  én  tettem 
Polgármester úr ellen. A P. T. féle ügyet lezárták, gondolom majd valamilyen értesítés érkezik, de 
erről talán már kapott valaki hivatalos értesítést. 

Somogyi Balázs polgármester
Mi nem kaptunk hivatalos értesítést. Köszönjük az információt.

Szőke Imre Andor képviselő
A  beszámolóból  hiányolom  azt  a  munkát,  amit  a  rendőreink  elvégeztek  a  kulcsi  partfal 
leszakadásával kapcsolatban.

Dr. Mák Attila r. alezredes Őrsparancsnok
Jogos a felvetés, alapvetően a Perkáta területén történtekre koncentráltam a beszámolóban. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom a beszámoló elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

30/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság Adony Rendőrőrs Perkátai Körzeti Megbízottak 2011. évben végzett 
munkájáról. A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: 2012. április 25.
Felelős: Somogyi Balázs polgármester

II. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Második napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. 2012. március 29-
én a Fővárosi Ítélőtáblán zajlott Iváncsa Község felperes, Pusztaszabolcs Város Önkormányzata, 
Beloiannisz  Község  Önkormányzata  és  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  alperesek  ellen 
kártalanítás iránt indult perében a másodfokú tárgyalás. A Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta az 
alpereseket elmarasztaló ítéletét, indoklásában viszont más alapot adott. A per tárgya az iváncsai 
tanuszoda első időszakára, 2009. április – 2010. június közötti időszakára vonatkozó biztatási kár 
volt, amely Perkáta esetében az első fokú döntés értelmében hozzávetőlegesen 10 millió Ft biztatási 
kár megfizetését jelenti. Ebben hozott településünk részére elmarasztaló ítéletet mind az elsőfokú, 
mind a másodfokú döntés. 
2012.  április  19-én  a  belterületi  utak  felújítása  Perkátán  projekttel  kapcsolatban  tájékoztatást 
kaptunk  arról,  hogy  a  pályázat  tartaléklistára  került.  A  pályázat  szakmailag  megfelelt  a 
támogathatósághoz  szükséges  követelményeknek,  azonban  a  szakmai  értékelés  során  magasabb 
átlagpontszámot  elért  pályázatok  támogatási  igénye  kimerítette  a  rendelkezésre  álló  támogatási 
keretet.  A  projektjavaslat  támogatására  így  forráshiány  miatt  egyelőre  nincs  lehetőség,  ezért  a 
pályázat tartaléklistára került. 
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A mai napon volt az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás ülése, ahol a kistérség zárszámadása, 
belső  ellenőri  jelentése,  az  Adonyi  Kistérségi  Szociális  Központ  szakmai  programjának  és  az 
SZMSZ módosításának elfogadása történt meg. 
Kérem a képviselő-testület  tagjainak a hozzászólásait.  Amennyiben nincs, térjünk át a harmadik 
napirendi pontra.

III. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik napirendi pontunk  „a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1/2000. (II. 1.) 
számú  önkormányzati  rendelt  módosítása.  A temető  az  E  parcellával  és  annak  térítési  díjaival 
egészül ki. Ez a parcella a mostani főbejárattól balra levő területen található. Kérem a képviselő-
testület tagjainak a hozzászólásait. 

Szőke Imre Andor képviselő
Engem az érdekelne, hogy nem lehetne kialakítani szórásos temetési lehetőséget, mert erre egyre 
nagyobb az igény. 

Somogyi Balázs polgármester
Megnézzük,  hogy  milyen  jogi  lehetőségek  vannak  erre.  Amennyiben  nincs  több  hozzászólás, 
javaslom elfogadásra „a temetőkről és a temetkezési tevékenységről” szóló 1/2000. (II. 1.) számú 
rendelet módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

6/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta „a temetőkről  és a 
temetkezési  tevékenységről”  szóló  1/2000.  (II.  1.)  számú  rendelet  módosítását.  A 
módosító rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

IV. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Negyedik napirendi pontunk „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes 
szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) számú önkormányzati rendelet módosítása. Javaslom, hogy a 
második határozati  javaslat  3. bekezdés b) pontja „a 3. számú függelékben szereplő épületek és 
helyiségek,  illetve  a  gyógyszertár  kivételével  zárt  területre  4000,-  Ft/m2/hó  +  áfa”  szövegre 
módosuljon. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Szilasy László képviselő
Említetted,  hogy  az  első  napirendi  ponthoz  kapcsolódik  a  rendelet  módosítása.  A  rendelet 
módosítása és a Szőke Imre képviselő úr által tett feljelentés hogy függ összeg?

Szőke Imre Andor képviselő
A képviselő-testületnek  van  egy  határozata,  amelyben  minimum  25  Ft/m2  áron  lehet  kiadni  a 
lakásokat és a bérleményeket,  Somogyi  Balázs polgármester úr viszont 10 Ft/m2-ért adta ki, ez 
viszont hűtlen kezelés. Ez volt a feljelentés tárgya. Illetve az Ügyészség elutasította, de a főkapitány 
úr utasította a Veszprém Megyei Rendőrséget a 2011. december 21-i képviselő-testületi ülés után a 
folyosón elhangzottak kivizsgálására. 

Dr. Lakos László jegyző
A vagyonrendelet  kapcsán szeretnék szólni a lakások és egyéb helyiségek bérleti díjairól. Kicsit 
előreszaladt képviselő úr a minősítéssel,  hogy ez hűtlen kezelés.  Ennek megállapítása a bíróság 
hatásköre, nem pedig a képviselő úré. A képviselő úr által tett feljelentés összegszerűsége az elmúlt 
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öt  évre  visszamenőleg  körülbelül  25 000  Ft-ot  tenne  ki.  Említette,  hogy  25  Ft/m2  szerepel  a 
képviselő-testület határozatában. Az a határozat nem határozat, hanem rendelet,  amely a lakások 
bérleti  díjairól  szól.  A szóban  forgó  helyiség  viszont  nem lakás,  hanem egy  gazdasági  épület, 
amelynek a bérleti díja 10 Ft/m2. A jövőre vonatkozóan kérem képviselő urat, hogy ha valamilyen 
aggálya van, akkor kérdezzen, mielőtt feljelentést tesz. Nem a Polgármester úr adta bérbe azt az 
épületet, hanem már jóval előbb ki volt adva ugyanezért az árért. Ez egy folytatólagos szerződés 
volt, amely megújításra kerül évente. 

Szilasy László képviselő
Azt kérem Szőke Imre képviselő úrtól, hogy ha aggálya, kérdése van és elfogja a feljelentési vágy,  
akkor először érdemes lenne inkább kérdezni.

Szőke Imre Andor képviselő
Én közöltem feljelentési szándékomat a Polgármester úrral. 

Somogyi Balázs polgármester
Képviselő úr elmondta, hogy feljelentést fog tenni, de a feljelentés tárgyát nem közölte. A december 
21-i üléssel kapcsolatban nem érkezett megkeresés. Nem akarok személyiségi jogokat sérteni. A 
Veszprémi Rendőr-főkapitányság L. F. perkátai lakos lakásfenntartási támogatásával, illetve a 10 
Ft/m2 bérleti  díjjal kapcsolatban kért  be dokumentumokat.  Amennyiben nincs több hozzászólás, 
javaslom „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 
6/2007.  (IV.  4.)  számú  önkormányzati  rendelet  4.  számú  függelékének  elfogadását.  Aki  ezzel 
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

31/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az önkormányzat tulajdonáról 
és  vagyonával  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól”  szóló  6/2007.  (IV.  4.) 
önkormányzati rendeletének 4. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el:

4. számú Függelék

Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyonkezelési joggal érintett vagyonelemei

Perkáta Nagyközség Önkormányzata vagyonkezelési joggal érintett vagyonelemekkel 
nem rendelkezik.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 
6/2007.  (IV.  4.)  számú  önkormányzati  rendelet  5.  számú  függelékének  elfogadását  azzal  a 
módosítással, hogy a harmadik bekezdés b) pontjában az a szöveg szerepeljen, hogy „a 3. számú 
függelékben szereplő épületek és helyiségek, illetve a gyógyszertár kivételével zárt területre 4000,- 
Ft/m2/hó + áfa”. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

32/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete „az önkormányzat tulajdonáról 
és  vagyonával  való  gazdálkodás  egyes  szabályairól”  szóló  6/2007.  (IV.  4.) 
önkormányzati rendeletének 5. számú függelékét az alábbiak szerint fogadja el:

5. számú Függelék

Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjai

1. Lakáshoz tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek (garázs, pince, kamra), gazdasági  
épületek bérleti díjai:

A bérleti díj mértéke m2-ként egységesen 10,- Ft/m2/hó.

2. Az Önkormányzat tulajdonát képező termőföld bérleti díja:

A bérleti díj mértéke kert, szőlő, legelő, rét, gyümölcsös esetén m2-ként egységesen 1,- Ft/m2/év, de 
minimum 500 Ft.

A bérleti díj mértéke külterületi szántó esetében: 900 Ft/AK/év

3. Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokra a bérleti díj mértéke vállalkozási  
tevékenység céljából történő igénybevétel esetén:

a) 1000,- Ft/m2/hó + áfa
b) a 3. számú függelékben szereplő épületek és helyiségek, illetve a gyógyszertár kivételével 

zárt területre 4000,- Ft/m2/hó + áfa

Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 2/1998. (I. 27.) számú és a 3/1998. (I. 27.) számú 
képviselő-testületi határozat hatályát veszti.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom „az önkormányzat tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 
6/2007.  (IV.  4.)  számú  önkormányzati  rendelet  módosítását.  Aki  ezzel  egyetért,  kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

7/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „az  önkormányzat 
tulajdonáról és vagyonával való gazdálkodás egyes szabályairól” szóló 6/2007. (IV. 4.) 
számú  önkormányzati  rendelet  módosítását.  A  módosító  rendelet  a  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.
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V. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Ötödik  napirendi  pontunk a Perkátáért  Közalapítvány Alapító  Okiratának módosítása.  Kérem a 
képviselő-testület  tagjainak  a  hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom  az  Alapító  Okirat 
módosítását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

33/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Perkátáért  Közalapítvány 
Alapító Okirata 7. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A  Közalapítvány  képviseletét  a  kuratórium  elnöke  látja  el  egyszemélyben, 
akadályoztatása esetén a képviseletet a kuratórium titkára látja el.

A bankszámla feletti rendelkezési jog – utalványozási jog – a kuratórium elnökét illeti 
meg.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

VI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hatodik  napirendi  pont,  értékelés  az  Önkormányzat  2011.  évi  gyermekvédelmi  feladatainak 
ellátásáról. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Szilasy László képviselő
Az eddigi  évek gyakorlatától  eltérően  idén  nem a  családsegítő  szolgálat  beszámolójával  együtt 
érkezett  a  beszámoló.  A  beszámolót  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  megtárgyalta  és 
javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom az értékelés elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.
  
A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

34/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  az  Önkormányzat 
2011.  évi  gyermekvédelmi  feladatainak  ellátásáról  szóló  értékelést.  Az  értékelés  a 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

VII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Hetedik napirendi pont a háziorvosi szolgálat  ellátásával kapcsolatos döntéshozatal.  A múlt  heti 
képviselő-testületi ülésen egy támogatói nyilatkozatot adtunk ki Perkáta Nagyközség II. háziorvosi 
körzete háziorvosi feladatainak ellátására dr. Viski Mária részére. Dr. Szűcs Mihály doktor úr a 
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praxisjogot kívánja átadni dr. Viski Mária doktornő részére. A tegnapelőtti napon az előszerződés 
megkötésre  került.  A  képviselő  testületi  ülésen  egy  egészségügyi  ellátási  előszerződés  van  a 
képviselő-testület előtt. A váltás időpontja 2012. június 1-je lenne mindkét orvos részéről. Ehhez az 
szükséges,  hogy a doktor úr felbontsa a szerződést,  illetve a doktornő megkösse a szerződést a 
MEP-pel. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy 2012. május 30-i hatállyal bontsa fel a szerződést 
dr. Szűcs Mihállyal. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

35/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy Perkáta 
Nagyközség II. háziorvosi körzetére vonatkozó, a háziorvosi alapellátással kapcsolatos 
ellátási szerződést 2012. május 31-i hatállyal a dr. Szűcs és Társa Bt-vel felmondja. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom,  hogy  2012.  június  1-jei  hatállyal  kössünk  szerződést  dr.  Viski  Mária  doktornővel 
háziorvosi alapellátásra vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

36/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott,  hogy Perkáta 
Nagyközség  II.  háziorvosi  körzetében  háziorvosi  szolgálat  működtetésére  dr.  Viski 
Mária egyéni vállalkozóval 2012. június 1-jei hatállyal egészségügyi ellátási szerződést 
köt. 

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzon fel az egészségügyi ellátási előszerződés és a 
szerződés  aláírására,  illetve  a  hatóságok által  kijelölt  feladatok  elvégzésére.  Aki  ezzel  egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

37/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Somogyi Balázs 
polgármestert az egészségügyi ellátási előszerződés és a szerződés aláírására, illetve a 
hatóságok által kijelölt feladatok elvégzésére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

VIII. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Nyolcadik napirendi pontunk a 2011. évi költségvetési  rendelet  módosítása.  Kérem a képviselő-
testület tagjainak a hozzászólásait.
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Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Szőke Imre képviselő
Az anyagot tegnap délután két órakor kaptam meg. 24 óra alatt egy költségvetést nem lehet átnézni, 
ezért  sem jöttem el  a  Pénzügyi  Bizottság  ülésére  sem.  Nem tudtam átolvasni,  így  nem tudom 
elfogadni.

Somogyi Balázs polgármester
Elnézést  kérünk  a  késedelmes  kiküldésért.  Számos  olyan  pont  volt,  amely  az  előző  évekhez 
kapcsolódó  pontatlanságokat  tartalmazott.  A  könyvvizsgálói  ellenjegyzés  csak  a  tegnapi  napon 
történt meg. Képviselő úr rendelet módosítási javaslatát próbáltuk hónapokon keresztül értelmezni, 
az sem időben érkezett meg a képviselő-testülethez.

Szilasy László képviselő
Érdemes lett volna eljönni a Pénzügyi  Bizottság ülésére, ott részletes tájékoztatást lehetett volna 
kapni. Igazad van abban, hogy előbb kellett volna elkészülnie az anyagnak. Az anyag elkészítése 
nem csak elsősorban a hivatal munkatársain múlott, hanem a könyvvizsgálón is. 

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2011. évi költségvetés módosításáról 
szóló rendelet elfogadását. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

8/2012. (IV. 26.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „a  2011.  évi 
költségvetési  rendelet”  módosítását.  A  módosító  rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.

IX. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Kilencedik  napirendi  pontunk  Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  2011.  évi  költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendelet megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Rajcsányi László József képviselő
A Pénzügyi Bizottság tárgyalta és javasolja elfogadásra a képviselő-testületnek.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló rendeletet. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi 
rendeletet alkotja:

9/2012. (IV. 27.) számú képviselő-testületi rendelet
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  „a  2011.  évi 
költségvetés  végrehajtásáról”  szóló  rendeletet.  A rendelet  a  jegyzőkönyv  mellékletét 
képezi.
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X. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tízedik  napirendi  pontunk  Földhasználati  Jogot  Létesítő  Megállapodás  elfogadása  az  Adonyi 
Regionális  Hulladéklerakó  üzemeltetésére  vonatkozóan.  Kérem  a  képviselő-testület  tagjainak  a 
hozzászólásait.  Amennyiben  nincs,  javaslom  elfogadásra  a  Földhasználati  Jogot  Létesítő 
Megállapodást. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

38/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  elfogadta  a  Földhasználati 
Jogot  Létesítő  Megállapodás  az  Adonyi  Regionális  Hulladéklerakó  üzemeltetésére 
vonatkozóan.  A  képviselő-testület  felhatalmazza  Somogyi  Balázs  polgármestert  a 
szerződés aláírására.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

XI. NAPIRENDI PONT

Somogyi Balázs polgármester
Tizenegyedik napirendi pont az egyebek, melyben öt témát szeretnék a képviselő-testület elé tárni. 
A  képviselő-testület  az  önhibáján  kívüli  hátrányos  helyzetben  levő  önkormányzatok  2012.  évi 
támogatás igényléséhez pályázatot kíván benyújtani. A pályázatot 30 millió Ft összegben kívánjuk 
beadni,  melyben  két  tétel  szerepel.  Egyrészt  a  tanuszoda per  12 millió  Ft  összegű perköltsége, 
másrészt a 2007-2008. évi házi segítségnyújtással kapcsolatos 20 millió Ft normatíva visszavonás 
költsége.  A  pályázat  benyújtásához  határozat  szükséges  a  képviselő-testület  részéről.  Kérem  a 
képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom a pályázat benyújtását. 
Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

39/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot 
nyújt  be  30  millió  Ft  összegben  az  önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő 
önkormányzatok 2012. évi támogatására.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
A Tanoda D és K Kft. ügyvezető igazgatója kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez. A Kft. öt 
érdekeltséggel rendelkezik a csatorna rákötés kapcsán. A képviselő-testület méltányos döntését kéri, 
mert  a  nehéz  gazdasági  helyzete  miatt  nehezen  tud  kifizetni  öt  közműfejlesztési  hozzájárulási 
egységet.  Javaslom  a  képviselő-testületnek,  hogy  két  közműfejlesztési  hozzájárulási  egységet 
fizessen meg. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait.

Dr. Lakos László jegyző
Amikor meg lett határozva számukra az öt érdekeltségi egység, akkor még 70-80 fővel működtek. 
Most  viszont  10  fővel  termel  az  üzem.  Ez  indokolja,  hogy  lehet  csökkenteni  az  érdekeltségi 
egységek számát.
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Rajcsányi László József képviselő
A kedvezményt meg kell adni.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom,  hogy  a  Tanoda  D  és  K  Kft-t  öt  érdekeltségi 
hozzájárulás  helyett  két  érdekeltségi  hozzájárulás  megfizetésére  kötelezzük.  Aki  ezzel  egyetért, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

40/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tanoda 
D és  K Kft-t  (2431 Perkáta,  Szabadság tér  8.)  két  közületi  egység  közműfejlesztési 
hozzájárulás (csatorna kiépítési díj) megfizetésére kötelezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Harmadik  téma  Perkáta  Nagyközség  Belső  Ellenőri  2011.  évi  összefoglaló  jelentésének 
megtárgyalása. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 

Szőke Imre Andor képviselő
A 4. pontnál van két elég szigorú megfogalmazás. Érdeklődnék, hogy ki lesz a felelős azért, hogy 
ezek a megállapítások a következő években ne forduljanak elő.

Somogyi Balázs polgármester
Konkrétan nem rögzíti,  hogy milyen  szabályzatokat,  rendelkezéseket  kell  pontosítani.  Általában 
pénzgazdálkodással kapcsolatos pontosításokat kér a belső ellenőr. Ezek közül már néhány el is 
készült.

Dr. Lakos László jegyző
Mindegyik javításra került. Ők maguk készítették el a szabályzatokat, többek között a pénzkezelési 
szabályzatot is.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben  nincs  több  hozzászólás,  javaslom elfogadásra  Perkáta  Nagyközség  Belső  Ellenőri 
2011. évi összefoglaló jelentését. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

41/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadta Perkáta Nagyközség 
Belső Ellenőri 2011. évi összefoglaló jelentését. A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
A  következő  téma  a  kastély  „C”  szárnya  mögött  lévő  parkoló  kialakítására  vonatkozik.  Az 
engedélyeztetési eljárás kapcsán az építési hatóság a kastély tervezési munkáinak elkészítése után 
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több hiánypótlást is kért, köztük egy közútkezelői engedélyt is az önkormányzat részéről. A konyha 
mögötti  területen  történne  a  parkoló  kialakítása.  A  tervben  több  parkoló  is  szerepel,  de  az 
engedélyezési eljárásban két parkoló kialakítása szükséges. Kérem a képviselő-testület tagjainak a 
hozzászólásait.

Szőke Imre Andor képviselő
A konyha szennyvízcsatorna része a parkolónál van. Ezzel együtt az is megerősítésre kerül? 

Rajcsányi László József képviselő
A parkoló mellett elmegy a szennyvízcsatorna. 

Somogyi Balázs polgármester
A projektbe nem fogjuk tudni azt is megerősíteni. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom 
közútkezelői nyilatkozat megadását a Perkáta Győry Kastély „C” szárnya mögött lévő parkoló két 
hellyel történő kibővítéséhez. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

42/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  hozzájárul  a  Perkáta  Győry 
Kastély „C” szárnya mögött lévő parkoló két hellyel történő kibővítéséhez.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Van három szervezet,  akik  helyiséget  bérelnek  ingyenes,  szívességi  használat  céljából.  Ezek  a 
szervezetek a Karitász, a Perkátai  Polgárőrség Közhasznú Egyesület  és a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság KNB-sei. Javaslom a képviselő-testületnek, hogy az említett  szervezetek ingyenes 
helyiségbérleti szerződéssel rendelkezzenek. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. 
Amennyiben nincs, javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Dózsa György u. 15/B. szám földszint 
2. lakást adjuk bérbe ingyenes, szívességi használat céljából a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Körzeti Megbízottai részére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

43/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a 2431 
Perkáta, Dózsa György u. 15/B. szám földszint 2. lakást ingyenes, szívességi használat 
céllal bérbe adja a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Körzeti Megbízottai részére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Dózsa György u. 15. szám földszint 3. szám alatti lakást 
adjuk bérbe ingyenes,  szívességi használat  céljából a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület 
részére. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
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A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

44/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a 2431 
Perkáta,  Dózsa György u.  15 szám földszint  3.  lakást  ingyenes,  szívességi  használat 
céllal bérbe adja a Perkátai Polgárőrség Közhasznú Egyesület részére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Javaslom a képviselő-testületnek, hogy a Dózsa György u. 15/B. szám földszint 4. szám alatti lakást 
adjuk bérbe ingyenes, szívességi használat céljából a Karitász részére. Aki ezzel egyetért, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.

A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  0  nem  szavazattal,  0  tartózkodással  az  alábbi 
határozatot hozza:

45/2012. (IV. 25.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT
Perkáta Nagyközség Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy határozott,  hogy a 2431 
Perkáta, Dózsa György u. 15/B szám földszint 4. lakást ingyenes, szívességi használat 
céllal bérbe adja a Karitász részére.

Felelős: Somogyi Balázs polgármester
Határidő: 2012. április 25.

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás?

Szőke Imre Andor képviselő
Kovács Imre kérdését tolmácsolom. A 62-es út építése során keletkezett hibák kijavítása hogy áll? 
A  múlt  testületi  ülésen  megszavaztuk  a  térfigyelő  rendszer  pályázatát.  Polgármester  úr 
kihangsúlyozta,  hogy a Polgárőrséggel együtt  beadott  pályázat.  A Polgárőrségnek ebben milyen 
anyagi  vagy más szerepe van? Az önkormányzat  által  nem működtetett  csobogó ügyében van e 
valami előrelépés? Gondolkodott e már az önkormányzat a visszavásároltatásáról, mert 200 000 Ft-
ba kerül, abból sok mindent meg lehetne oldani.

Somogyi Balázs polgármester
Amennyiben szükséges írásban megkeressük a céget, hogy állítsák működőképes állapotba vagy 
vegyék vissza. A pályázatban a csobogó elszámolt költséggé vált.

Rajcsányi László József képviselő
A csobogó működik, csak fel kell tölteni vízzel. Télen a fagy miatt nem volt bekapcsolva, utána 
pedig a rongálás miatt. 

Szőke Imre Andor képviselő
Ki működteti?

Rajcsányi László József képviselő
A faluüzemeltetésnek kell működtetnie, de nem kapcsolták be a rongálás miatt.

Somogyi Balázs polgármester
Az önkormányzat által benyújtott mellett van egy másik pályázat, amely szintén térfigyelő rendszer 
kialakításával foglalkozik, ezt a Polgárőrség nyújtotta be a LEADER IV. tengelyében tavaly ősszel. 
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A tegnapi napon volt egy LEADER közgyűlés, amelyen pontos információt nem kaptunk, de április 
30-ig  egy pontozást  ki  kell  alakítania  a  LEADER szervezetnek ezekről  a  pályázatokról.  Május 
közepén várható az eredmény, hogy a pályázat eredménnyel járt e.
A  62-es  út  építése  során  a  károsultakat  az  önkormányzat  jogi  képviselője,  dr.  Balogh  Edina 
képviseli. Arról tájékoztattam a lakosokat, hogy addig van remény a károk részleges megtérítésére, 
ameddig az elkerülő kiépítése be nem fejeződik. Hivatalosan a kettőnek semmi köze egymáshoz. A 
károkozás két hullámban volt. A 2004-2005-ben elvégzett károkozásokért még semmilyen állami 
szerződés nem szavatolt, viszont a 2008-2009-ben nehézgépjármű miatti károkozásért elvileg már 
az állam szerződést kötött és kijelölt útvonalakat határozott meg. A 62-es út volt a kijelölt útvonal. 
Annyit  tettünk  meg  kímélve  a  lakosságot,  hogy  egy  becslést  adtunk  le  a  kárigényekről.  Ez 
hozzávetőlegesen 50 ingatlantulajdonost érint. 

Somogyi Balázs polgármester
Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyebek napirendi pontban van e kérdés, hozzászólás? 
Amennyiben nincs több hozzászólás a testületi ülést bezárom.

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  Somogyi  Balázs  polgármester  a  testületi  ülést  18:50 
perckor bezárta.

Somogyi Balázs Dr. Lakos László
   polgármester            jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

    Kovács Ferenc                     Ujfalusi Pál
                    képviselő         képviselő 
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